
otroško igrišče med kamninami in rožicami

Opozorila staršem: 

Igrala so primerna za otroke v spremstvu in pod nadzorom staršev ali skrbnikov. 
Igrala uporabljate na lastno odgovornost.

Objekt je oskrbovan v času odprtosti planinske koče na Hleviški planini. 

Hleviška planina, september 2016

Lastnik in upravljalec igrišča:
Generalni pokrovitelj:

Vsebinska zasnova igrišča:
Strokovna sodelavka geološke poti:

Umetniška inštalacija možicev:

Planinsko društvo Idrija
Zavarovalnica Triglav, d. d. 
Petra Marinko Rus in Tadeja Pavšič
Mojca Gorjup Kavčič (Geopark Idrija)
Zlatko Rudolf

Turška lilija (Lilium martagon) Kranjska lilija, 
zlato jabolko 
(Lilium carniolicum)

Brstična lilija (Lilium bulbiferum) Kranjski jeglič 
(Primula carniolica)

Lepi čeveljc 
(Cypripedium calceolus)

Pisani konglomerat 
ladinijske starosti z območja 
Potoka.

Megalodontidni apnenec s preseki školjk 
Triadomegalodon idrianus Vegh-Neubrandt
iz zgornjega triasa.

Ooidi (skozi lupo z 10-kratno 
povečavo). To so lupinasta zrna, 
velika do 2 mm in zgrajena iz 
več ovojev okrog nekega jedra. 
Kamnino, sestavljeno pretežno iz 
teh zrn, imenujemo OOLIT.
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Razpad nadceline Pangee, nastanek Lavrazije in Gondvane. 
Začetek odpiranja morja Tetida.
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RASTLINSKO BOGASTVO 
NA HLEVIŠKI PLANINI  
Idrijo v svetu poznajo tako po bogati tehnični dediščini kot 
tudi po naravoslovnih zakladih. Rudnik in bolezni, ki so pestile 
rudarje, so v Idrijo pripeljali tudi farmacevte in zdravnike, ki 
so bili nekoč v veliki meri odvisni le od rastlinskih zdravilnih 
učinkovin. Tu so živeli in delovali slavni Scopoli, Hacquet, 
Hladnik, družina Freyer, … Po njihovi zaslugi so svetu dobro 
znani tudi rastlinski, živalski in geološki  svet naše okolice. 
Na to nas opominjajo deli imen, ki so veljavna še danes; 
kranjski, idrijski, bohinjski, Scopolia, Hacquetia, Hladnikia 
... Rastline se ob ukrepih za varovanje kar dobro varujejo 
tudi same, saj je teren velikokrat neprehoden, nepregleden 
in odmaknjen. Tudi na Hleviški planini bomo našli mnogo 
zavarovanih vrst, med njimi vse tri vrste lilij; brstično, kranjsko 
in turško, več vrst kukavičevk, tudi našo najlepšo – lepi čeveljc, 
v nedostopnih senčnih previsih pa slovenski endemit kranjski 
jeglič. V še povsem prvinski okolici je, kot v Scopolijevih časih, 
še vedno mnogo zdravilnih rastlin, kot so arnika, šentjanževka, 
črni trn …

GEOLOGIJA 
VSEPOVSOD OKOLI NAS
Idrijsko hribovje ima zaradi obsežnih in močnih tektonskih 
dogajanj v Zemljini preteklosti, ki so kamnine dodobra 
premešala med seboj, izredno zapleteno geološko sestavo. 
Najstarejše so tu čez 300 milijonov let stare kamnine iz 
karbona, ki jim sledijo kamnine vseh geoloških dob vse do 
paleocensko-eocenskih fl išnih kamnin.

Usedanje je bilo od karbona do srednjega triasa (anizija) na 
tem območju enotno. Ob koncu anizija pa so se tu pričela 
obsežna premikanja in nastalo je več tektonskih jarkov. 
Znotraj enega izmed njih je nastalo idrijsko živosrebrovo 
rudišče. Takrat so se nekateri bloki spuščali, drugi dvigali in iz 
njih je bilo odstranjenih in premaknjenih okoli 750 m plasti. 
Zato danes na površju vidimo izredno pestrost in pisanost 
kamnin iz tega obdobja (srednji trias) ter stike starejših in 
mlajših kamnin, vmes pa plasti kamnin manjkajo. V tem času 
so na plano pritekale raztopine, bogate z živim srebrom, in na 
svoji poti prepojile in orudile vse starejše kamnine od karbona 
do ladinijskih kamnin – nastalo je rudišče živega srebra. 
Zaključek vsega tega dogajanja so konec ladinija spremljali 
še obsežni vulkanski izlivi in danes so rezultat tega vulkanske 
kamnine, ki predstavljajo skrajne zahodne golice tovrstnih 
kamnin v Sloveniji. Po teh obsežnih tektonskih dogajanjih 
se je usedanje mirno nadaljevalo vse do paleocena oziroma 
eocena, 34 milijonov let nazaj. Takrat se je naše ozemlje začelo 
stiskati v smeri sever-jug, pričele so se dvigati Alpe. Kamnine 
so se dvignile iz morja in poleg še vedno delujočih tektonskih 
procesov zaradi t. i. tektonike plošč (narivanje, gubanje, 
zmikanje vzdolž Dinarskih prelomov) so pričeli delovati še 
zunanji dejavniki preperevanja in odnašanja kamnin, ki so 
oblikovali današnje površje Idrijskega.

Na otroškem igrišču so na enem mestu zbrane vse kamnine, 
ki jih lahko opazujemo na površju Geoparka Idrija. Te kamnine 
smo umestili med igrala; tako jih bodo otroci spoznavali na 
igriv način, odrasle pa bodo spodbudile, da se za kratek čas 
vrnete k Materi Zemlji. Geologija nas nezavedno spremlja na 
vsakem koraku, zato vabljeni na zavedno popotovanje skozi 
geološko zgodovino tega območja.
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tobogan

leseni element za spuščanje kamenčkov

plezalna stena

ploščad na drevesu

kamniti možici  akademskega kiparja Zlata Rudolfa

sončna ura

ristanc ali tančula

stopalni kamni

refl eksološka pot

leseni elementi za lovljenje ravnotežja

orientacijski labirint

Da bi prepotovali čas od velikega poka do danes, 
bi morali 38-krat okrog igrišča.

VI STE TUKAJ

1

23
4

56

8

9

10

11

12

7

12

lesene stopničke različnih višin
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svetlosivi apnenec
(rudistni apnenec) 

temnosivi bituminozni apnenec
(rekvienijski apnenec)

beli apnenec

Stolpec kamnin  
idrijskega ozemlja

plastnati dolomit
(stromatolitni in onkolitni dolomit)

meljevec, skrilavec in peščenjak

kremenov peščenjak in konglomerat
erozijska površina

črni apnenec in dolomit

sljudnati dolomit

laporovec in oolitni apnenec

sivi dolomit

menjavanje različnih peščenjakov in muljevcev
kremenov konglomerat

pasnati apnenec (megalodontidni apnenec)

jaspisni konglomerat

črni plastnati apnenec

plastnati dolomit

beli kristalasti dolomit

mandljasti diabaz
tuf, tu�t in okremenjeni tuf

pisani konglomerat

erozijska površina

laporasti apnenec

svetlosivi dolomit

črni peščenjak in muljevec
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